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مفاھیم اولیة عن الخط العربي






 ١

    یجب إزالة المفھوم المتوارث بأن الخط موھبة ، حیث یتكئ علیة كل من ھو عاجز عن إجادة الخط ،
 أو یكون عائقا أمام كل من یرید تعلم الخط ، وربما أن ھذه الفكرة نابعة من أن معظم الخطاطین ھم

 رسامون ، إذ اختلطت موھبة الرسم مع مھارة الخط  ، وھما لیس كذلك ، وذلك لألسباب التالیة: 
  

  أ-  ان كل أطفال العالم  یبدأون الرسم قبل أن یتعلموا الحروف ، إذا فالرسم سابق على الخط  ، و الرسمً
    لدیھم ھو تعبیر أولي عما في نفوسھم  ، فالرسم تعبیر نفسي ، بینما الكتابة تعبیر عقلي وظیفي.

 
  ب-  الموھوب بالرسم عنده دافع ذاتي للرسم ، ال یملك أحد أن یخلقھ بھ، وال یقدر على خنق ھذه الموھبة

     وقتلھا أحد، بل یمكن الرفع من سویة الموھبة الربانیة  ، بینما الخط  یأتي مع مرحلة التعلم ، الذي یعبر 
     بھ عن المعاني واألفكار ، والحروف التي تتركب منھا الكلمات التي ھي منتج اصطالحي ،اخترعھ

     اإلنسان المتحضر ، وكل حضارة أنتجت أشكاال من  الحروف لیدل على أصوات أو انفعاالت بما
     یتناسب مع لغتھا، وھذه الحروف مرت بمراحل من التطور الجمالي ، ولن یتوقف تطورھا في الدھور

     الالحقة.
 

  ت-  من الواضح أن التطور الجمالي ألشكال الحروف ، ونسق الكتابة ، لم یكن دفعة واحدة ، إنما جاء على
ُ     أیدي فنانین عباقرة ، استطاعوا أن  ینتجوا  نماذج مبتكرة أصبحت فیما بعد مثال علیا یقتدي بھا ، ُ

     وعلیھ أصبح شائعا  أن الخط المثالي ال یحذقھ إال فنان قدیر.

 ث-  وإن كان ھذا الكالم صحیحا في ظاھره ، إال  أن كتابة الخط الجمیل یحتاج ولو إلى قدر یسیر من
     التذوق الفني  ، وان ھذا العشق لألشكال الفنیة ھي  التي تدفع ھذا الشخص ألن یعید إنتاج ھذا الجمال ،

     فإذا بھ یقلد ھذه النماذج الفنیة الرائعة ، وقد یصل  في النھایة إلى مستوى إبداع  مثالي .

 ج -  وھنا یتضح الفرق  بین الرسام والخطاط  ، فالرسام وإن ابتدأ تلمیذا یقلد لوحات المشاھیر ، إال أنھ ما
     یفتأ ینتج  لوحات خاصة بھ وتعبر عن انفعاالتھ ورؤاه ، مثلھ مثل الشاعر والقاص والروائي والمغني ،

     ولن یستطع أن یمضي بالتقلید وإال ذابت شخصیتھ  في شخصیة معلمھ  ، أما الخطاط  فإن احتذاءه
     ألسلوب معین ھوالحذق في حد ذاتھ , وھو غایة الخطاط ، إذا ال یطلب من الخطاط ان یبتكر نموذجا

     للخط خاص بھ  وداال علیھ .

 ح-  وبالطبع فإن اإلبداع ھو في تقدیم انساق من األشكال الجدیدة ألشكال الحروف وھذا لیس ممتنعا ،
      فأنواع الخط العربي  ابتكرھا فنانون عباقرة ، مثل ابن مقلة الذي ابتدع خط النسخ ، حتى قال عنھ بن

     خلدون كانھ تنزل علیھ كما تنزل القرأن على الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم  ، وكذلك بقیة 
     الخطوط  التي ابتدعھا فنانون عباقرة  أصبح لھا قبوال  وانتشارا  بسبب تماسكھا الشكلي وجمال 

     تكوینھا ورونق عالقاتھا ، إذن من الناحیة المبدئیة یستطیع كل فنان - - یجد بنفسھ الرغبة - أن یجد 
     نمطا  جدیدا للخط أن یفعل ذلك ، لكن ما یقعده ھو الضرورة المحفزة لذلك ، ومثل ھذه الضرورات ھو

     إیجاد أشكال حروف تناسب  اآللة الكاتبة وآالت الطباعة وأجھزة الكمبیوتر، وأنماط كتابیة نمت مع 
     ظھور ( مانشیتات ) عناوین الصحافة سمیت بالخط الحدیث ( المودیرن ). 

 



خ-  إذن فإن ابتداع انساق جدیدة من الخط  لیس ھدفا في ذاتھ ، إنما ھو استجابة لتغیر اجتماعي أو حضاري أو
     ثقافي  ، ولكن ما نود أن نرسخھ لكل دارس لھذا الكتاب ھو أن الخط یمكن تعلمھ لو صمم على ذلك ، وأن 

     لھ أصولھ ومقاییسھ  وشروطھ ،ویمكنھ تعلمھا ، وبقدر ما یلتزم بھذه الشروط یكون قد ارتقى بھذه الكتابة ، 
     وأن تأھیلھ ألن یكون خطاطا ال یكون إال بعد إتمامھ لھذا الكتاب ، ألن جمالیات الخط  تحتاج إلى مرحلة 

     أخرى تحت إشراف  خطاط  محترف.

د-   ولكن ما أضافھ ھذا الكتاب ھو تغییر قواعد تعلیم  الخط العربي من أسلوب النقل المباشر لنماذج من 
     الكلمات التي تحتاج إلى معلم محترف  یشرف على كشف األسرار الفنیة ، واإلشراف على عملیة التعلم ، 
     إلى منھج قائم على تحلیل الحرف إلى ثیمات محدودة من األشكال ، یمكن تركیبھا وفق ترتیب معین، یقدر 

    علیھا المتعلم دون حاجة إلى معلم  ، وخاصة في مدارس التربیة التعلیم  ، حیث ال یوجد من المعلمین من
     یملك القدرة على تعلیم الخط .

ذ-   ھذا الكتاب مخصص لتعلیم خط الرقعة ، وھو خط حدیث ، وتستعملھ معظم الدول العربیة ، أي انھ  األكثر 
     شیوعا ، وأحرى أن یتقنھ أبناء العربیة أكثر من غیره .

  
       

 ا 

      إذن فإن الخط لیس موھبة اختص هللا بھا بعضا من عباده ، فھي إحدى المھارات التي یمیل إلیھا بعض 
الناس ویقدرون علیھا أكثر من غیرھم ، كما ھي كل المھن  التي یتعلمھا المتعلمون ، فالنجارة مثال ، یستطیع 

من ناحیة المبدأ  ومن دون افتراضات مسبقة أن یرسل األب ابنھ إلى النجار أو الخباز أو الحداد لكي یتعلم ھذه 
المھنة أو تلك ،وكذلك الذین یتعلمون الخط  یرسلون أبناءھم إلى خطاط محترف ،وخاصة إذا آنسوا منھم میال 

للخط ، وبالطبع یجب أن یكون قادرا على القراءة  وتمییز الحروف والكلمات ، واألھم أن یكون حساسا للجمال 
ومتذوقا لھ ،لكي یمیز األجمل عن الجمیل  ، وھذا الحال ، كما ھو عند تعلم العزف الموسیقي ، فیكفیھ انھ 

یطرب لأللحان لكي یملك القدرة على فھم السلم الموسیقي ، ومثلھما أیضا ، مقرئ  القرآن الذي یذھب لتعلم 
التالوة والتجوید ، إنھا مھارات مكتسبة بالتعلیم والتدریب  وھذه المھارة ال یمكن أن تنتج ملحنا اومؤلفا موسیقیا. 
      إذا نستطیع أن نقول أن الرسام یكون خطاطا بالقوة كما یقول الفالسفة أو بالطبع أو ھو مؤھل لیتعلم الخط ، 

أما الخطاط  فال  یمكن أن نتوقع منھ الرسم ، ألن العالقة لیست عالقة جدلیة.
      وھذا االستعداد األولي من التذوق الفني ، الذي یعتبر شرطا لتعلم الخط ، أصبح عائقا عن اإلقدام على تعلم 

الخط  ، ولذلك من أھداف ھذا الكتاب الرئیسة أن أضع معمارا ھندسیا للخط ، كما یضع المھندس مخططا 
معماریا لبنایة ما ، ویترك ألي مقاول أن ینفذه ، ثم في مرحلة الحقة توضع اللمسات الفنیة والجمالیة على البناء 

لیخلق الرونق الممیز لھ . ونحن نطمح إلى أن نغرس في ذھن المتعلم معمار كل حرف  ، ومعمار كل كلمة ، 
ّونترك ألصحاب الذوق والمھارة الفنیة كي یجمـلوا ما شاءوا  في الخط .

    



   

   لیس من أھدافي أن اكتب شارحا تاریخا للخط ، وال أن أتوسع في تفرعاتھ ، فإن في ذاك الكتب الكثیرة 
التي ال حاجة ألن أزیدھا كتابا ، إنما مبتغي اجتھادي أن أقدم طریقة جدیدة لتعلیم الخط العربي ، بعد أن وجدت 

الطریقة السائدة ھي الطریقة التقلیدیة التي اتبعھا األقدمون ، وھي طریقة أفرزتھا ثقافتنا العربیة في عصور 
معینة كانت نتاجا لظروف تاریخیة ، فقد كان التعلیم - وإلى زمن لیس بالبعید - یعتمد نظام الكتاتیب ، فھناك 

معلمو الصبیان الذي یقتصر تعلیمھم على القراءة والكتابة والحساب والعلوم الدینیة وبعض األدب ، كمستوى 
أولي في التعلیم ، ولكن إذا ما أراد الطالب أن یتخصص في مجال القراءات أو الحدیث أو الفقھ أو غیرھا فإنھ 

یلجأ إلى عالم متخصص لتلقي العلم على یدیھ ، ومشیا على ھذا األسلوب المباشر بین التلمیذ وشیخھ ، وھذا 
القرب الجسدي والنفسي ،كان التعلم أكثر حمیمیة وأكثر جدوى .      

     وتعلیم الخط أیضا جرى بھذا األسلوب المباشر ، فالتلمیذ یجالس الخطاط ، ویشرف علیھ عن قرب ، ینظر 
إلى إمساكھ بالقلم ، وحركة یده والتزامھ بالقواعد ، وجمال التركیب ، وبذلك تكون ھذه الطریقة مثلى في ظل 

ظروف اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة ، فلم یكن المتعلمون یشكلون كثرة تصعب على المعلم  احتواؤھا ، ذلك 
أن عدد المعلمین یتناسب مع عدد المتعلمین ، وغیر ذلك فإن تعلم الخط وإجادتھ كان یحظى بالثناء والتمجید ، 

أما وقد تغیرت الظروف إذ أصبح التعلیم إلزامیا ، وتبنى لھ المدارس ، وتزود بعشرات األلوف من المعلمین ، 
ما عاد ممكنا تأھیل معلمي اللغة العربیة أو الفن  لھذه المھمة ، لذلك تراجع االھتمام بھذا المجال ، وتراجعت 

أھمیة الخط إلى الحدود الھامشیة ، حتى وجدنا من یجد عالقة بین العبقریة وسوء الخط ، وجاءت ثالثة األثافي  
بأن دخل الكمبیوتر مجال التعلم  والتعلیم ، إذ أصبح الطالب یستعمل الطباعة بدل الكتابة بالید، وإن احتاج 
لموضوع ال یتكلف عناء نسخھ بالقلم مھما كانت جودة خطھ ، إنما یلجأ إلى سحب صورة عن المادة التي

یریدھا، وكفى هللا المؤمنین شر القتال .
      لذلك فإن ھذا الكتاب ما ھو إال محاولة لسد ھذه الثغرة ، أو ملء النقص الفاحش من مجیدي ھذا الخط من 
المعلمین ، وعرض جمالیات الخط  تحبیبا لھ في ذائقة المتعلمین ، فھو واضح تماما للمعلم والمتعلم  على حد 

سواء .

      خط الرقعة
وھا أنا أقدم ھذا المشروع  كأسلوب جدید لتعلم نوع واحد من الخطوط ھو خط الرقعة ، ذلك أنھ أكثر الخطوط 

بساطة واقلھا تعقیدا ، وأكثرھا استعماال یدویا ، ومن السھل رد حروفھ إلى موتیفات قلیلة تكون اللبنات األساسیة 
لتركیب الحروف وبالتالي تركیب الكلمة.

      إن إجادة أي متعلم ونجاحھ نجاحا جزئیا ، سیجعلھ اكثر استعدادا ألن یطور نفسھ ویرتقي في مھارتھ  ، 
فسوف یجید الخط الدیواني الذي ھو ابن شرعي لخط الرقعة ، ولھ نفس المقاییس  ، ومن ثم تنفتح لھ الطریق 

إلى تعلم الخطوط األخرى.
      اما خط النسخ فإنني سأفرد لھ كتابا آخر یعتمد نفس األسلوب في تفكیك الحرف إلى موتیفات  أو مكونات 
بسیطة یسھل تعلمھا وإجادتھا تلقائیا دون معلم  ،ومن ثم تركیب الحرف حسب مقاییسھ المعتمدة والمتوارثة ، 

ومنھا نركب الكلمة لتصبح الطریق سالكة لكتابة الجملة.

    

 



      ب- معین عامودي ، معین واقف على زاویتھ الحادة وضلعان عامودیان

     ج- معین افقي : ھو معین جالس على السطر وضلعھ األیمن مائل نحو الیمین.

      د- مثلث منفرج الزاویة ،مكون من نصف متوازي أضالع مركب من نقطتین أفقیتین

     ھـ- نصف أربع نقط أفقیة أو عمودیة ، أي ھي خط طولھ أربع نقط  وعرضھ نصف نقطة

     ویكتب بزاویة ثالثین درجة.

      و- شولة على شكل خنجر 



   الخطة  

:  -١     

      بتحلیل جمیع الحروف وجدت أنھا تشترك بمقاطع متشابھة ، أسمیتھا الموتیفات ، وھي تعني عنصر متكرر،
أو عناصر اساسیة ، یمكن أن تعطینا بتغییر ترتیبھا أشكاال كثیرة.

  

وجدت أن حروف خط الرقعة مشتركة بعدة أشكال یسھل تعلمھا وإجادة كتابتھا وھي : 
       

 أ- النقطة المربعة ، أي مربع واقف على إحدى زوایاه.



 -٣      

     الخط العربي یجب أن یكتب بقلم سنھ عریضة مائل نحو الیسار وھو قلم بسیط جدا إلى درجة أنك تستطیع
 أن تصنع عشرات األقالم وبكل المقاییس من مواد أولیة متوافرة في كل مكان وزمان.

       أ- القلم التقلییدي : وھو القلم الذي كتب بھ كل التراث العربي ، ومكون من القصب الجاف ، وأفضل أنواعھ ُ
ھو األحمر أو المحمر، وینبت على حواف نھري دجلة والفرات ، یقطف  ویجفف كي یصبح صلبا عصي على 

التشقق أو التثلم  ، ویبرى بالسكین لیكون بالعرض الذي نریده ، وكان معیار المقیاس ھو شعرة ذنب الخیل ، 
ولكننا الیوم نجعلھ حسب حاجتنا ، أو نقیسھ بالملیمتر .

 

 
       ب- وإذا تعذر الحصول على القصب الجاف ، وخاصة في المدن الكبیرة فإن عودا من الخشب یمكن بریھ 
أیضا وتشكیلھ بالسكین ویكون صالحا للكتابة ،فالقلم مشتق من القالمة ، وتعني غصن الشجر الصغیر ، وربما 

استخدم أوال  من أغصان األشجار الصغیرة  قبل أن تنشأ حضارتنا على ضفاف دجلة والفرات.
       ت-  وللذین یتوھمون عدم مقدرتھم على ذلك یمكنھم استعمال عود الخشب الموضوع في مثلجات األطفال، 

ومن السھل تشكیل طرفھ لیكون صالحا للكتابة.

       ث- الفرشاة تستعمل للكتابة بالدھان على الالفتات ـ منھا الصغیرة الناعمة ، ومنھا العریض ، ویمكن للید 
الماھرة أن تستخدمھا بدقة للكتابة السلیمة.

      

      
     
      
      



 ج-  الفلو ماستر ، وھو قلم رأسھ من اللباد ، ومعبأ بحبر خاص ، سریع الجفاف، یغني عن البوصة ، 
وعن الحبر معا .

       ح- قلم التخطیط المعدني ، وھو مطورعن قلم الحبر العادي المصنوع من المعدن ، بحیث یكون رأس السن
 بمقاییس سن البوصة ، یمكن أن یكون بعرض ملمتر واحد وأكثر  ، ویعبأ بالحبر المناسب.

 

       خ- قلم رصاص عریض ، وھو نوع لھ استخدام خاص ، ولكن یمكن بریھ لتصبح رأسھ مناسبا للكتابة.

د- قلما رصاص: یتماسكان بوسیلة مناسبة  وبھما یحدد اطراف الخط



الحبر والورق
الحبر ھو المادة األساسیة في الكتابة قبل عصر الطباعة بالكمبیوتر ، ولعل أول من صنع الحبر
ھم الصینیون  ، وأنھم صنعوا الورق أیضا ، ونقل العرب عنھم صناعة الحبر والورق  ، ولقد 

أضاف الوراقون من العرب والمسلمین لورق الكتابة مادة مكونة من النشا والبیض ، یطلون الورق 
بھذه المادة  لتعمل حافظا للورق من الجفاف والتكسر ، وھذا حفظ لنا حضارتنا مئات من السنین 

مكتوبة على ورق  ، ومن ناحیة أخرى كان یساعد الخطاط على أن یقشط ما ارتكبھ من خطأ لیعید 
إصالحھ . 

أما الحبر فكانوا یصنعونھ من السناج أو ما نسمیھ السخام الذي یعلق من دخان النار على قدور 
الطبخ ، معجونا بالصمغ العربي ، وكان یدق بالھاون أو ما شابھھ،  وكلما ازداد دقا ازداد جودة ، 

ابتداء من خمسین ألف دقة إلى مائة ألف دقة . 
وطبعا ال یوجد من یفعل ھذا الیوم ، فھناك أحبار معدة مسبقا لكل مجال  ، أما للمتدربین فیصلح 

معھم أي حبر بسیط ، بل أي سائل لھ لون یمكن أن یثبت على الورق .
أما الدواة أو قنینة الحبر ، فكانوا  بسبب عدم القدرة على اإلغالق المحكم لھا ، بحیث ال ینسكب 

منھا الحبر ، فإنھم كانوا یضعون داخل ھذه الدواة كتلة من الحریر الطبیعي بحیث تتشرب كل الحبر 
وال ینسكب ،  وحینما یغمطون  القلم البوص في ھذه الكتلة  فإنھ یأخذ مقدارا من الحبر بحیث ال 

ینقط على الورقة ، أو یسیل ویتلف الكلمات والحروف .
لذلك فإننا نوصي المتدربین أن یستعملوا قنینة زجاجیة أو بالستیكیة أو معدنیة ، واسعة الفوھة  ، 
ویضعون داخلھا قطعة مناسبة من اإلسفنج الصناعي أو الطبیعي  لتتشرب كمیة كبیرة من الحبر 

وال ینسكب منھا عند انقالبھا .  

سبب استخدام الكمبیوتر 
حینما شرعت في كتابة ھذا الكتاب اقتضاني األسلوب أن ارسم الموتیفات( النقطة والشولة وغیرھا )
المكونة للحروف یدویا  ، ففعلت ذلك ولكني حینما انطلقت اكتب الحروف من ھذه الثیمات  وجدت 

أني لم استطع أن التزم بحجم موحد لكل الثیمات، إذ استدعاني األمر أن التجئ البنتي 
(سندس سعادة)، لكي تعینني في ھذا المجال الذي اجھلھ  ، وخاصة أنھا خریجة فنون جمیلة من 
جامعة الیرموك ، متخصصة في التصمیم ، وبذلت معي جھدا استثنائیا  ومھارة فنیة وكأنھا ھي 

وحدھا ھي التي الفت الكتاب ، إذ قامت بتصمیم الثیمات بمقاییس ثابتة ، ثم بدأت بتركیب الحروف 
 ،( capy- paste )من ھذه الثیمات بطریقة : نسخ ولصق ، أو كما ھو متداول في علم الكمبیوتر

وھذه الطریقة أو األسلوب ، تدل على أن جمیع األحرف مكونة من ثیمات ثابتة المقاییس ،  كما ھو 
جسم الكائن الحي مكون من خالیا متشابھة تماما ، وإننا لو صنعنا على غرار ھذه الموتیفات قطعا 

بالستیكیة الستطعنا أیضا أن نركب منھا حروفا وكلمات، بواسطة الصف، كما ھي حجارة الدومینو.






تحلیل الحرف






اتجاه الكتابة

عرض النقطة ھو عرض القلم
یوضع سن القلم على زاویة ٤٥ درجة ویحرك

یمینا الى االسفل بقدر عرض القلم، مع الحرص

ان یكون مربعا قائم الزاویة متساوي االضالع.





















النقطتان العمودیتان 
ارتفاعھما ضعف 

عرض القلم.

النقطة العمودیة 
ارتفاعھا نفس عرض 

القلم.

یمكن الكتابة بأي عرض
شرط ان تكون النسب 

صحیحة.







النقطتان االفقیتان
امتدادھما ضعف 

عرض القلم 
( متوازي اضالع ).

النقطة االفقیة( معین )
طولھا بقدر عرض القلم.









١- نصف نقطتین افقیتین متوھمتین.
٢-یرسم الوتراالكبرلنصف متوازي 

االضالع .
٣- یرسم ضلعا المثلث منفرج الزاویة

٤- یعبأ بالحبر.
 ٥- الید الماھرة المدربة ترسم بدون

ھذا التبسیط.
ھذاالشكل یستخدم لكتابة الراء والزین

 والجزء السفلي من الواو.

١- نصف االربع نقاط.
.“ ٢- تستخدم لكتابة الالم الف

٣- تتشكل من نصف متوازي
 االضالع المقطوع من وتره

االكبر.
٤- ترسم بطریقة النقطتین السابقة.



١- یوضع القلم دون تحریك 
    ویرفع لیترك خط بعرض

    القلم.

٢- یرسم خط افقي بطول
 نقطتین بحافة القلم.

٤- یتم تعبئتھا.٣- یرسم الوتر بزاویة القلم.



حركة القلم لرسم الشولة االخنجریة  

-١

-٢

-٣

-٤



ا

١- تتكون ھذه الشولة من قسمین.
٢- نصف نقطة مربعة + شكل قرن

 او خنجر.
٣- تستعمل كما یلي:

   * النھایات.
   * حروف الصاد والطاء و الجیم

      و الحاء.
   * عقدة الواو والفاء والقاف.

٤- لیس لھا قیاسات محددة فقد تكبر
 وقد تصغر.

٥- یمكن ان ترسم بواسطة رأس 
القلم ثم تعبأ.

ھذا الشكل یستعمل لحروف
 الحاء والخاء والجیم. 







نصف االربع نقط تتكون من اربع نقاط عرضھا
 نصف نقطة تستعمل في الجیم والخاء والمیم

 والعین.

ترسم بأن یكون القلم مائل
٣٠ درجة . 

تستعمل لحرف المیم المفرد واالخیرتستعمل لحرفي العین والحاء







١- یتكون ھذا الشكل من شولتین توأمین متصلین.
٢- تتكون الشولة االولى(السوداء) من نصف نقطة افقیة.

٣- ال یرفع القلم انما ترسم الشولة المعكوسة.
٤- یجب ان تأخذ شكل نصف البیضة.






بناء الحروف





٤ نقاط

نصف نقطة

االلف المنفصلة
اربع نقاط عامودیة میالن للیسار

 نصف  نقطة.

االلف المتصلة
نقطة افقیة + ٤عامودیة 














٤ نقاط

نصف نقطة

١-نقطة عامودیة.
٢- ثالث نقاط افقیة.

٣- الشولة.
٤- یمكن االستغناء عن 

النقطة العامودیة. 





















اذا كان ما بعدھا اعلى منھا مثالااللف والكاف والالم او
.بمستواھا مثل السین والعین والقاف



ً اذا كان ما بعدھا منخفضا
عنھا مثل المیم والحاء والرا ء 

و الھاء.













نصف نقطة



١- نقطتان عامودیتن على زاویة ٦٠.
٢- نقطتان افقیتان مائلتان نصف نقطة.

٣- نقطة الذال نقطة مربعة.



١- نقطة افقیة .
٢- نصف نقطتین(حرف راء). 

یمكن ایضا كتابتھا تسھیال بھذاالشكل 
نقطة افقیة ثم شولة افقیة ثم نقطتان 

افقیتان.
 











مكونة من نصف نقطتین
او نصف متوازي اضالع .

نقطة الزین نقطة مربعة.

مكونة من نصف نقطتین فوق السطر.
اي نصف متوازي اضالع 

یتصل بھا من االعلى الحرف
السابق.

نقطة الزین نقطة مربعة.

یمكن ایضا كتابتھا بھذا الشكل.
شولة افقیة مع نقطتین افقیتین.

یمكن ایضا كتابتھما بھذا الشكل.









١- نقطتان مجموعتان افقیتان.
٢-شولة نازلة بطول نقطتان. 

٣- نقطتان افقیتان .
٤- شولة عامودیة بطول نقطتان 

٥- یمكن ان تفك النقطتان االفقیتان لتكون 
   السین بأسنان.



١- تكون بنقطتین مجموعتین.
٢- تكون بنقطتین مفكوكتین.

٣- یمكن ان تمد السین ألكثر من
    نقطتین اذا سبقتھا باء وتاء او
    تبعتھا نون ویاء لتوضیحھا.

ما قبل السین

ما قبل السین

مابعد السین

مابعد السین



سین الوسط بین االحرف العامودیة









تكتب الصاد كما ھي السین
١- نقطتان مجموعتان افقیتان

فوقھما شولة خنجریة .
٢- شولة نازلة بطول نقطتان. 

٣- نقطتان افقیتان .
٤- شولة عامودیة بطول نقطتان.

٥- توضع للضاد نقطة مربعة.

 توضع لھا سنة.

 ال تلصق

 بما قبلھا بل ترتفع عن امتداد
 الحرف السابق مسافة نصف نقطة.

 









١- نقطتان افقیتان مدمجتان 
٢- شولة خنجریة مقلوبة.

٣- العصا مكونة من ثالث
نقاط عامودیة مدمجة.



تكون الطاء مرتفعة عن الخط 
الواصل بالحرف السابق مقدار 

نصف نقطة.



٥ نقاط







١- توضع نقطة مربعة.
٢- توضع فوقھا نقطة ونصف افقیة.

٣- توضع اربع نقط بزاویة ٤٥
مالمسة السفل النقطة االولى

٤- یوضع في اسفل االربع نقط 
حرف الباء.



١- توضع نقطتان افقیتان فوق طرف
امتداد الحرف السابق.

٢- توضع اربع نقاط رفیعة بزاویة ٤٥
اسفل السطر.

٣- توضع في نھایة األربع نقط حرف باء.



١- توضع ثالث نقاط افقیة مائلة.
٢-توضع فوق النقطة الوسطى نقطة 
عمودیة مائلة نحو الیسار٦٠ درجة.
٣- توضع نقطة افقیة یمیل طرفھا 

االیمن قلیال الى االسفل.
 



١- توضع ثالث نقاط افقیة
 على امتداد نھایة الحرف 

السابق.
توضع نقطتان افقیتان فوق الطرف

االیمن لھذه النقاط.  













١- ترسم عقدة الفاء بتوأم من 
الشولة الخنجریة .

٢- تركب من جھة الزاویة الیمنى
على ٣ نقاط افقیة مدمجة

٣- یضاف لھا شولة خنجریة.
  ( حرف الباء )



١-ترسم عقدة الواو بشولتین
توأمین.

٢- توضع على نقطتین افقیتین
مدمجتین.

٣- توضع نقطة مربعة للفاء على ارتفاع نقطة.



١- تلصق بالحرف االیمن السابق
شولة مرفوعة.

٢- تلحق بھا شولة منكسة بحیث 
ال یكونا توأمین ملتصقین بل بینھما

فراع بقدر نصف نقطة.
٣- عقدة الفاء المقفل والمفتوح تكون

على شكل مثلث لیس لھ حواف او نصف بیضة.
٤-یضاف حرف الباء.   



١- تلصق بالحرف االیمن السابق
شولة مرفوعة.

٢- تلحق بھا شولة منكسة بحیث 
ال یكونا توأمین ملتصقین بل بینھما

ذراع بقدر نصف نقطة.
٣- عقدة الفاء المقفل والمفتوح تكون

على شكل مثلث لیس لھ حواف.  









١- عقدة الواو المغلقة على السطر.
٢- شولة عامودیة نازلة.

٣- نقطة افقیة.
٤- شولة عامودیة صاعدة.

٥- نقطة ونصف افقیتان مائلتان ٣٠درجة. 






ترسم كماھي الفاء الوسطى
توضع نقطتان افقیتان على بعد نقطة.













١- الف عامودیة من ثالث نقاط.
٢ - حرف باء.
٣- حرف دال.



١- قاعدة من نقطتین.
٢- الف من ثالث نقاط عامودیة.

٣- ثالث نقاط مائلة بدرجة ٣٠ ترتكز 
على حافةااللف العلویة.

 
١- قاعدة من نقطة واحدة افقیة.
٢- الف من اربع نقاط عامودیة.

٣- شولة مقلوبة.
٤- ثالث نقط افقیة مائلة بزاویة ٣٠ درجة

 ترتكز على الشولة .

٣ نقاط

٣ نقاط

٣ نقاط

 نقطة واحدة 

 نقطة واحدة 









١- قاعدة من نقطتین افقیتین.
٢- ثالث نقاط عامودیة ترتكز على حافة 

   النقطتین االفقیتین.

٣- شولة خنجریة مرفوعة.



١- نقطة وصل افقیة.
٢- اربع نقاط عامودیة.
٣- نقطة وصل لمایلي.



١- نقطة وصل لما قبل على السطر.
٢- اربع نقاط عامودیة ثالثة فوق السطر 

    وواحد اسفلھ.
٣- نقطتان افقیتان تتصالن بزاویة 

    االربعة العامودیة.
٤- شولة خنجریة مرفوعة.









١- نقطة مفردة 
   مربعة فوق السطر

بمقدار ربع نقطة.
٢- نقطتان افقیتان مائلتان 

ربع نقطة.
٣- نصف اربع نقاط

   عامودي تحت السطر. 



١- نقطة مربعة 
٢- یمتد من جانبھا

   نقطتان افقیتان مائلتان
ربع نقطة.

٣- المیم الوسطى تتصل بما قبلھا من االعلى. 



١- یكون الحرف ما قبل المیم على ارتفاع ٣ نقاط
٢- نقطة مربعة عامودیة ملصقة بأسفل امتداد 

الحرف السابق.
٣- تمتد منھا نقطتان افقیتان مائلتان ربع نقطة

 فوق السطر.
٤- اربع نقاط عامودیة اسفل السطر مائلة نحو 

الیمین.

ربع نقطة

ربع نقطة

ربع نقطة

نقطة

نقطة

٤نقاط









١شولة حنجریة نازلة بطول نقطتین.

٢- نقطتان افقیتان.
٣- شولة خنجریة صاعدة بطول نقطتین.
٤- نقطة ملتصقة بنھایة الشولة الصاعدة.



تكتب كما ھو حرف الباء والتاء والثاء.
١- نقطة عامودیة 
٢- نقطتان افقیتان



 نقطة واحدة افقیة مرتقعة عما قبلھا بنصف 
نقطة.

٣نقاط





٥ نقاط



١- ترسم على ارتفاع خمس 
نقاط  شولة خنجریة مقلوبة.

٢- یتصل بھا ثالث نقاط 
عامودیة مائلة نحو الیسار بمقدار

٢٥ درجة.
٣- ترتكزعلى نقطتین افقیتین.

٤- یتصل حرف الفاء. 



تكتب كما تكتب الفاء المفردة.





١- توضع شولة خنجریة مقلوبة مائلة للیسار
 ملصقة بالحرف السابق.

٢- یرسم خط عامودي مائل طولھ نقطتان.
٣- توضع نقطة افقیة على السطر لتصل

 الحرف التالي.



١- نقطة متصلة بالحرف السابق.
٢- ثالث نقاط عامودیة.

٣- نقطتان افقیتان مائلتان ٣٠ درجة.
٤- نفطتان افقیتان.







تتكون الواو من شكلین :
١- عقدة الواو.

٢- حرف الراء.
٣- تكتب الواو المفردة  فوق السطر.
٤- تكتب الواو المتصلة تحت السطر.

 







تكتب من:
١- نقطتان افقیتان مائلتان ١٥ درجة عن الخط االفقي.

٢- نقطتان افقیتان مائلتان عكسیا ١٥ درجة.
٣- نقطتان افقیتان مائلتان ٣٠ درجة عن السطر.

٤- نقطة افقیة مائلة قلیال .ئ
٥- شولة كبیرة مرفوعة لالعلى بمقدار نقطتین.

٦- نقطتا الیاء تبعد مقدار نقطة واحدة عن اسفل الیاء.
 

نقطة واحدة







١- ثالث نقاط عمودیة.
٢- قاعدة مكونة من نصف اربع نقاط.

٣- الف مكونة من ثالث نقاط عامودیة 

تبعد عن عامود الالم ثالث نقاط.

٤ نقاط

٤ نقاط

٤ نقاط

٤ نقاط

 نقطة

 نقطة

  نصف نقطة

الالم الف المتصلة
١- اربع نقاط عامودیة.
٢-حرفا راء متعاكسان
طول كل منھما ٣ نقاط
٣- الف طولھا ٣ نقاط

 نقاط
٣

 نقاط
٣







نصف نقطة

نصف نقطة

 نقطة

١- ترسم بنصف القلم.
٢- شولة جانبیة مائلة الى الیسار.

٣- نقطة مربعة مائلة من نھایة الشولة.

٤- شولة منعكسة نحو الیسار واالسفل.






عالقة الحروف






































































































































































كتابة الكلمات










































جمالیات الخط

منقول عن الخطاط احمد صبري زاید
و

مختار مفیض الرحمن
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